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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł  
kontroli 

P/17/073 – Wspieranie kształcenia specjalnego uczniów z niepełnosprawnościami 
w ogólnodostępnych szkołach i przedszkolach1 

Jednostka 
Przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Krakowie 

Kontroler Anna Stochel-Łukasińska, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKR/62/2017 z 31 marca 2017 r. 

(dowód:  akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka  
kontrolowana 

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Miechowie, ul. Konopnickiej 13,  
32-200 Miechów (Szkoła) 

Kierownik 
jednostki 

kontrolowanej 

Anna Gawin – Dyrektor Szkoły 
(dowód:  akta kontroli str. 3-4) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania Szkoły w zakresie wspierania 
kształcenia specjalnego uczniów, mimo stwierdzonych nieprawidłowości.  

Szkoła posiadała wewnętrzne uregulowania dotyczące organizacji pomocy psychologiczno-
pedagogicznej dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. 
Dla każdego ucznia objętego kształceniem specjalnym opracowano Indywidualny Program 
Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET), który poprzedzony był wielospecjalistyczną oceną 
poziomu funkcjonowania ucznia. IPET opracował Zespół, w skład którego wchodzili 
nauczyciele uczący danego ucznia. W IPET-ach uwzględniono zalecenia zawarte 
w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego, jak również zawierały treści wymagane 
postanowieniami § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 
2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci 
i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, 
szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych3 oraz § 6 ust. 1 rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania 
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 
niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym4.  

Stwierdzona w toku kontroli nieprawidłowość, polegająca na nieodzwierciedleniu w nazwie  
Szkoły funkcjonowania w niej oddziału integracyjnego, nie miała wpływu na kontrolowaną 
działalność. 

Nieprawidłowe było również zawarcie w statucie Szkoły zapisów wykluczających z przyjęcia 
do Szkoły uczniów niepełnosprawnych ruchowo, poruszających się na wózkach inwalidzkich 
oraz uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu znacznym i głębokim. Zapisy te 
zostały usunięte ze statutu Szkoły w trakcie kontroli NIK. 

Szkoła zapewniła prowadzenie zajęć specjalistycznych dla uczniów objętych kształceniem 
specjalnym, przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje (poza przypadkiem nauczyciela 
wspomagającego), a także odpowiednie warunki lokalowe, pomoce i materiały dydaktyczne 
oraz opiekę psychologiczną i pomoc przedlekarską. Zakres udzielonego wsparcia dla 
danego ucznia objętego kształceniem specjalnym był zgodny z zaleceniami zawartymi 

                                                      
1 Okres objęty kontrolą: lata 2014-2017 (do czasu zakończenia czynności kontrolnych). 
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna.  
3 Dz. U. z 2014 r., poz.414 , zwane dalej rozporządzeniem o kształceniu specjalnym z 2010 r. 
4 Dz. U. z 2015 r., poz. 1113, zwane dalej rozporządzeniem o kształceniu specjalnym z 2015 r. 
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w orzeczeniu i w IPET, a ich wymiar był zgodny z postanowieniami § 14 rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r., w sprawie zasad udzielania 
i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach 
i placówkach5. 

Problematyka organizacji kształcenia specjalnego była przedmiotem nadzoru Dyrektora 
Szkoły, który także planował i nadzorował wydatki na realizację kształcenia specjalnego.  

Postępowanie Zespołu z dokumentacją dotyczącą uczniów objętych kształceniem 
specjalnym zapewniało ochronę danych wrażliwych. Dane wprowadzane do Systemu 
Informacji Oświatowej były zgodne z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. 

W Szkole realizowano obowiązek dokonywania okresowej wielospecjalistycznej oceny 
poziomu funkcjonowania ucznia. Ocena taka dokonywana była zawsze na koniec każdego 
semestru.  

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Formy i sposoby wsparcia kształcenia uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi 

W statucie Szkoły wskazano, iż szkoła jest placówką publiczną z oddziałami integracyjnymi. 
W § 1 statutu Szkoły podano nazwę Szkoła Podstawowa nr 1 w Miechowie. Statut Szkoły 
zawierał ogólne zasady organizacji zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
oraz form pomocy i wsparcia dla uczniów niepełnosprawnych. Pomoc miała polegać 
na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 
ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia 
wynikających m.in. z niepełnosprawności. Pomoc miała być udzielana uczniom przez 
nauczycieli, wychowawców oraz specjalistów (pedagog, logopeda, psycholog, 
socjoterapeuta) w formie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-
kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze 
terapeutycznym. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie formy, sposoby i okresy 
udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin uwzględniane miały 
być w IPET.  
Statut zaktualizowano od 1 września 2015 r., wprowadzając m.in. zasady naboru uczniów 
z niepełnosprawnością. Uczniowie z dysfunkcjami mieli być przyjmowani do klas na 
podstawie m.in.: orzeczenia oraz rozmowy mającej na celu właściwy dobór klasy, 
nauczycieli i warunków. W oddziale integracyjnym Szkoły mogło uczyć się od 3 do 5 
uczniów z dysfunkcjami. Oddział integracyjny mógł liczyć od 15 do 20 uczniów. 
Dzieci spoza obwodu miały być przyjmowane pod warunkiem, że szkoła dysponuje wolnymi 
miejscami. 

 (dowód: akta kontroli, str. 5-9) 
Szkoła opracowała wewnętrzną procedurę udzielania pomocy psychologiczno-
pedagogicznej. W dokumencie tym zawarto m.in. zasady udzielania pomocy uczniom 
z  niepełnosprawnościami, w tym zasady prowadzenia zajęć rozwijających 
i wspomagających, działania nauczycieli i specjalistów, zadania wychowawcy oddziału, 
zadania dyrektora szkoły, jak również zasady: opracowywania IPET, pracy zespołu,  
dokonywania dwa razy w ciągu roku szkolnego wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania 
ucznia.  

(dowód: akta kontroli str. 10-48) 

Szkoła na swojej stronie internetowej udostępniła statut Szkoły6, ale bez aneksu 
z 31 sierpnia 2015 r. Do wiadomości publicznej nie zostały podane też wewnętrzne 
procedury w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole.  

(dowód: akta kontroli str. 5-7) 

                                                      
5 Dz. U. z 2013 r. poz. 532, zwane dalej rozporządzeniem o organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej z 2013 r.  
6  Wersja z 2009 r. 
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Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że strona internetowa Szkoły jest w przebudowie, braki będą 
uzupełniane, zaś informacje o zmianach w statucie przekazane zostały rodzicom podczas 
zebrań.  

(dowód: akta kontroli str. 239-240)  
W okresie objętym kontrolą do Szkoły przyjęto wszystkie dzieci, których 
rodzice/opiekunowie przedstawili orzeczenie i inne wymagane dokumenty. Liczba dzieci 
w oddziałach, do których uczęszczały dzieci niepełnosprawne, nie przekraczała 
maksymalnych dopuszczonych przepisami . Liczebność klas wynosiła od 22 do 25.  

Do Szkoły uczęszczało ogółem 7 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia 
specjalnego w szkole ogólnodostępnej7.  

Klasa integracyjna funkcjonowała w Szkole od roku szkolnego 2016/2017. Do klasy tej 
uczęszczało czterech uczniów z niepełnosprawnością, objętych zajęciami rewalidacyjnymi 
oraz wsparciem nauczyciela wspomagającego.  

(dowód: akta kontroli, str. 49-50, 235, 237) 

Na 11 przypadków, w ośmiu przypadkach IPET zostały opracowane terminowo, a w dwóch 
nie podano daty opracowania IPET – stąd brak możliwości ustalenia, czy został 
sporządzony terminie określonym w § 5 ust. 5 rozporządzenia o kształceniu specjalnym 
z 2010 r. oraz § 6 ust. 5 rozporządzenia o kształceniu specjalnym z 2015 r. W jednym 
przypadku IPET został opracowany po ww. terminie. 

Dyrektor Szkoły wyjaśniła, iż brak daty w przypadku dwóch IPET był przeoczeniem, zostały  
one opracowane w terminie. 
Sporządzenie IPET poprzedzone było wielospecjalistyczną oceną dokonaną przez Zespół 
nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem. Wykorzystano w niej m.in. 
diagnozę wynikającą z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zalecenia Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej, charakterystykę ucznia, w tym mocne strony/możliwości 
ucznia, jego słabe strony. 

IPET zawierały treści wymagane przepisami prawa, tj. § 5 ust. 2 rozporządzenia 
o kształceniu specjalnym z 2010 r. oraz § 6 ust. 1 rozporządzenia o kształceniu specjalnym 
z 2015 r., które w zależności od potrzeb były zmieniane (zarówno po otrzymaniu nowego 
orzeczenia, jak i na każdy rok szkolny)8. 

(dowód: akta kontroli str. 51-56, 243-244) 

W skład Zespołu wchodzili nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z danym uczniem. 
Koordynatorem zespołu był wychowawca klasy. IPET zostały zatwierdzone do realizacji  
przez Dyrektora Szkoły oraz zaakceptowane przez rodziców/opiekunów dziecka.  

Rekomendowane w IPET zakresy wsparcia dla ucznia uwzględniały zalecenia zawarte 
w orzeczeniach9. Dyrektor Szkoły na podstawie tych rekomendacji ustaliła dla danego 
ucznia: 
− formy, sposoby i okres udzielania wsparcia, w tym wymiar godzin rewalidacyjnych 

(2 godziny tygodniowo po 60 minut), wymiar godzin zajęć specjalistycznych z zakresu 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia 
dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia logopedyczne), zgodnie zaleceniami zawartymi 
w orzeczeniu i zaleceniami zawartymi w IPET (wynikającymi z wielospecjalistycznej 
oceny funkcjonowania ucznia); 

− wyznaczyła nauczycieli do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych i specjalistycznych 
posiadających kwalifikacje do wskazanej formy terapii; 

− zaplanowała zatrudnienie dodatkowej osoby do współorganizowania procesu 
kształcenia specjalnego (nauczyciel wspomagający); 

− określiła niezbędne dostosowania i odpowiednie warunki pracy  dla ucznia; 

                                                      
7 Jeden uczeń z autyzmem, trzech uczniów słabosłyszących, dwóch z niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim 
i jeden uczeń słabowidzący. W roku szkolnym 2014/2015  - trzech uczniów, w tym jeden w oddziale zerowym, w roku 
2015/2016 – czterech, w tym jeden w oddziale zerowym, w roku szkolnym 2016/2017 – siedmiu uczniów, w tym czterech 
w klasie integracyjnej.  
8 W jednym przypadku IPET został zmieniony w związku z otrzymaniem nowego orzeczenia (na skutek zmiany etapu 
edukacyjnego), w pozostałych przypadkach IPET były opracowane na każdy rok szkolny (nie zależnie od tego że orzeczenia 
były wydawane na dany etap edukacyjny)  
9 Na podstawie kontroli dokumentacji siedmiu uczniów z orzeczeniem. 
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− poinformowała rodziców o przyznanych formach wsparcia; 
− zaproponowane przez Zespół działania nie były poszerzane przez Dyrektora Szkoły, 

z wyjątkiem czterech uczniów klasy integracyjnej, którym zaproponowano 
(w tym uczniowi z autyzmem) dodatkowe zajęcia arteterapii. Zajęcia te prowadził 
nauczyciel wspomagający kwalifikacje w tym zakresie.  

(dowód: akta kontroli, str. 57-59) 

We wszystkich badanych przypadkach zajęć rewalidacyjnych nie prowadzono w ramach 
art. 42 ust. 2 pkt. ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela10. 

(dowód: akta kontroli, str. 69-97) 

W przypadku dwóch uczniów rodzice zrezygnowali z zajęć logopedycznych, w związku 
faktem, iż dzieci uczęszczały na takie zajęcia w prywatnych poradniach.  

(dowód: akta kontroli, str. 98-99) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości: 
1. W aneksie do statutu Szkoły z 31 sierpnia 2015 r. w zakresie zasad naboru uczniów 

z niepełnosprawnością zawarto zapis o nieprzyjmowaniu uczniów z dysfunkcjami 
narządu ruchu, korzystających z wózków inwalidzkich, a także uczniów 
niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu znacznym i głębokim.  

Dyrektor wyjaśniła, iż do tej pory nie wystąpiły przypadki zgłoszenia się do Szkoły 
uczniów z dysfunkcjami narządu ruchu, uczniów upośledzonych w stopniu znacznym 
i głębokim. Wszyscy uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, 
którzy zgłosili się do Szkoły, zostali przyjęci.  

W toku kontroli uchwałą Rady Pedagogicznej zostały zatwierdzona zmiana w statucie 
Szkoły, usuwająca zapisy wykluczające nabór uczniów niepełnosprawnych ruchowo 
i z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym i głębokim.  

(dowód: akta kontroli, str. 8-9, 235, 237, 250-251) 

2. W § 1 statutu Szkoły podano nazwę Szkoła Podstawowa nr 1 w Miechowie, w sytuacji 
gdy w Szkole funkcjonowały oddziały integracyjne. Zgodnie z dyspozycją § 1 ust.1 pkt 
1 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 
r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół11, 
funkcjonowanie w szkole oddziałów integracyjnych powinno być odzwierciedlone w jej 
nazwie.  

Dyrektor wyjaśniła, iż w nazwie Szkoła Podstawowa nr 1 w Miechowie nie znalazł się 
zapis „z klasami integracyjnymi” ponieważ w Szkole jest tylko jedna klasa integracyjna, 
do której nie prowadzono naboru. Utworzono ją tylko na potrzeby istniejących orzeczeń 
w Szkole. W przyszłym roku ten oddział przestanie być integracyjny ze względu na 
zbyt małą liczbę dzieci w oddziale (migracja dzieci), jak również na zabiegi 
wykonywane u części dzieci, a w ślad za tym zmniejszoną liczbę orzeczeń.  

(dowód: akta kontroli, str. 5-7, 245, 247) 

3. W jednym przypadku IPET (dla ucznia słabowidzącego) opracowany został niezgodnie 
z terminem wskazanym w § 6 ust. 5 rozporządzeniu o kształceniu specjalnym z 2015 
r., tj. 19 września 2016 r., a orzeczenie wpłynęło do Szkoły 27 lipca 2016 r.  

Dyrektor Szkoły wyjaśniła, iż opóźnienie wynikało z poszukiwania specjalisty 
tyflopedagoga. Tyflopedagog nie był nauczycielem Szkoły. Został on zatrudniony już 
po rozpoczęciu roku szkolnego. 

(dowód: akta kontroli str. 51-56, 241-242) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
rekrutację dzieci oraz określenie form i sposobów wsparcia kształcenia ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi. 

                                                      
10 Dz. U. z 2016 r. poz. 1379  ze zm. 
11 Dz. U. nr 61, poz. 624 ze zm. 
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2. Zapewnienie warunków organizacyjnych i finansowych do 
realizacji wsparcia kształcenia specjalnego  

W wyniku oględzin ustalono, że:  
− w Szkole były wyznaczone pomieszczenia do prowadzenia zajęć specjalistycznych, 

tj. gabinet pedagoga (odbywały się tam m.in. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne) oraz 
gabinet logopedy (odbywały się tam m.in. zajęcia rewalidacyjne);  

− w pomieszczeniach do prowadzenia zajęć specjalistycznych znajdowały się właściwe 
materiały i pomoce dydaktyczne;  

− sale lekcyjne dla klas I- III wyposażone były w radiomagnetofon, natomiast sale lekcyjne 
klas IV- VI oprócz radiomagnetofonu na wyposażeniu miały komputer i rzutnik;  

− sale lekcyjne, w których odbywali zajęcia uczniowie niepełnosprawni, były wyposażone 
w ergonomiczne ławki i krzesła (z atestami). Oświetlenie w salach było dostosowane dla 
osób słabowidzących. Uczniowie – zgodnie ze wskazaniami IPET – mieli przeznaczone 
miejsca w pierwszych ławkach w pobliżu biurka nauczyciela, tak by miał on możliwość 
wsparcia ucznia na każdej lekcji, 

− funkcjonowała świetlica szkolna, która zajmowała trzy pomieszczenia;  
− Szkoła miała gabinet profilaktyki medycznej, w którym przyjmowała pielęgniarka; 
− wysokość wszystkich pomieszczeń była wyższa niż trzy metry; 
− Szkoła nie była dostosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo, poruszających się 

na wózkach inwalidzkich.  
 (dowód: akta kontroli str. 100-107) 

W kontrolowanym okresie żadne dziecko z orzeczeniem nie korzystało ze świetlicy szkolnej. 
(dowód: akta kontroli str. 237-238) 

W Szkole w roku szkolnym 2014/2015 zatrudnionych było 38 nauczycieli (41,6 etatu), 
w 2015/2016 - 39 (40,45 etatu), a w 2016/2017 – 40 ( 39,4 etatu).  
W całym kontrolowanym okresie zatrudnieni byli ponadto: psycholog (1/20 etatu), pedagog 
szkolny (pełny etat) oraz logopeda (4/20 etatu). Zajęcia rewalidacyjne z uczniami 
posiadającymi orzeczenia prowadziło w roku szkolnym 2014/2015 – 3 nauczycieli 
(w wymiarze 6 godzin tygodniowo), w 2015/2016 – 4 nauczycieli (w wymierzę 8 godzin 
tygodniowo), w roku 2016/2017 – 4 nauczycieli (w wymierzę 12 godzin tygodniowo). 
W roku szkolnym 2016/2017 zatrudniono dodatkowo nauczyciela wspomagającego w klasie 
integracyjnej (pełny etat – 18 godzin tygodniowo).  
Dyrektor Szkoły wyjaśniła, iż starania o zatrudnienie psychologa szkolnego zakończyły się 
przyznaniem przez Organ Prowadzący przydzieleniem 1 godziny tygodniowo.  

(dowód: akta kontroli str. 108, 245-246, 248-249) 

W latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 do szkoły uczęszczało odpowiednio jedno 
i dwoje dzieci z orzeczeniem (słabosłyszących). W okresie tym zajęcia rewalidacyjne 
prowadzili oligofrenopedagodzy. Natomiast w roku szkolnym 2016/2017 do Szkoły 
uczęszczało trzech uczniów słabosłyszących. Zajęcia rewalidacyjne z nimi prowadził 
pedagog specjalny. W orzeczeniach z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nie było 
zalecenia, iż zajęcia rewalidacyjne powinny być prowadzone przez surdopedagoga. 
Zalecono m.in.: indywidualizowanie procesu dydaktycznego, objęcie wsparciem 
pedagogicznym i psychologicznym, wydłużenie czasu pracy ustnej i pisemnej, tj. żeby 
uczeń zrozumiał polecenia i udzielił odpowiedzi, usadzenie w pierwszej ławce, aby ułatwić 
dziecku odbiór mowy. Zalecenia te zostały uwzględnione w opracowanych IPET. 

(dowód: akta kontroli, str.49-50,69-97,109-111 ) 

Dyrektor Szkoły wyjaśniła, iż mimo starań w latach szkolnych 2014/2015-2016/2017 nie 
znaleziono surdopedagoga do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych z uczniami 
słabosłyszącymi. W poprzednich latach nauczyciele prowadzący zajęcia permanentnie 
doskonali swój warsztat pracy poprzez zgłębianie literatury na temat prowadzenia zajęć 
z dzieckiem z niedosłuchem. Uczniowie ci posiadali niewielki niedosłuch, dlatego też pomoc 
nauczycieli prowadzących rewalidację była wystarczająca. Uczniowie osiągnęli bardzo 
dobre i dobre wyniki w nauce.    

(dowód: akta kontroli, str. 245-246) 
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W kontrolowanym okresie zajęcia rewalidacyjne z uczniem autystycznym prowadził 
pedagog specjalny, zajęcia z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
lekkim – oligofrenopedagodzy, a zajęcia z uczniem słabowidzącym – tyflopedagog. 

(dowód: akta kontroli, str. 49-50, 69-97) 

Nauczyciele prowadzący zajęcia specjalne z uczniami posiadającymi orzeczenia 
o kształceniu specjalnym posiadali kwalifikacje określone w § 2-4 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji 
wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić 
nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia 
nauczycieli12.  

(dowód: akta kontroli, str. 112-113) 

W okresie objętym kontrolą ww. nauczyciele podnosili swoje kwalifikacje, nauczycielom 
dofinansowano studia podyplomowe/kursy kwalifikacyjne w zakresie: oligofrenopedagogiki, 
socjoterapii, terapii psycho-pedagogicznej.  Na wyposażeniu biblioteki szkolnej była 
literatura fachowa przydatna osobom pracującym z uczniami niepełnosprawnymi.  

(dowód: akta kontroli str. 114-118) 

Środki naliczone dla Gminy Miechów na realizację zadań wymagających stosowania 
specjalnej organizacji nauki i metod pracy w ramach części oświatowej subwencji ogólnej 
w 2015 r. i 2016 r. wyniosły, odpowiednio 559,7 tys. zł  (wykorzystano 296,6 tys. zł) 
i  422,3 tys. zł (wykorzystano 280,1 tys. zł). 

Obsługę księgową Szkoły prowadził Urząd Gminy i Miasta Miechów (Samorządowy Zespół 
Edukacji w Miechowie).  Dyrektor Zespołu opracował i przedłożył dyrektorom szkół z terenu 
Gminy Miechów metodę wyliczania wydatków na zadania związane ze stosowaniem 
specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Według instrukcji sposób wyliczenia 
w rozdziałach 80149 i 80150 ustalono następująco:  
− w pełnej wysokości – wynagrodzenia nauczycieli wspomagających, nauczycieli 

prowadzących zajęcia indywidualne oraz zakupy i usługi udokumentowane dla dziecka 
niepełnosprawnego; 

− proporcjonalnie do udziału dzieci, dla których stosuje się specjalną organizację nauki 
i metod pracy, w ogólnej liczbie dzieci w klasie – wynagrodzenia nauczycieli 
prowadzących zajęcia w klasie oraz pracowników obsługi, wszystkie faktury wynikające 
z działalności szkół i przedszkoli. 

Burmistrz Gminy wyjaśnił, że plan finansowy na realizację zadań wymagających stosowania 
specjalnej organizacji nauki i metod pracy był przygotowywany w oparciu o dane ze 
sprawozdania Systemu Informacji Oświatowej (SIO) – stan na 30 września danego roku.  

Szkole na realizację wydatków związanych z kształceniem specjalnym przekazano środki 
w następującej wysokości: 
− w rozdziale 80150: 
 w 2015 r. - 53,0 tys. zł, z czego wykorzystano 42,8 tys. zł. (całość w ramach 

procentowego odpisu od wszystkich wydatków ponoszonych w szkole); 
 w 2016 r. - 72,9 tys. zł, z czego wykorzystano 67,3 tys. zł. (całość w ramach 

procentowego odpisu od wszystkich wydatków ponoszonych w szkole); 
− w rozdziale 80149: w 2016 r. - 32,3 tys. zł, z czego wykorzystano 19,5 tys. zł. 

(całość w ramach procentowego odpisu od wszystkich wydatków ponoszonych 
w szkole).13 

Z powyższego wynika, że niewykorzystana kwota przysługującej Szkole subwencji na 
2015 r. wyniosła 10,2 tys. zł, natomiast w 2016 r. – 18,4 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 119-142) 

Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że dzieciom z orzeczeniami zaplanowano zajęcia zgodnie 
z rozporządzeniem i kalendarzem roku szkolnego. Nie było potrzeby wykorzystania 
większej ilości pieniędzy. Zdarzyło, że rodzice podjęli decyzję o uczestniczeniu w zajęciach 
logopedycznych – poza szkołą rezygnując z propozycji szkoły. Wydatkowanie pieniędzy 

                                                      
12 Dz. U. z 2015 r., poz. 1264 
13 W 2015 r. nie zaplanowano środków w rozdziale 80149, w związku z faktem, iż orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego dla dziecka uczęszczającego do oddziału zerowego zostało dostarczone do Szkoły 31 grudnia 2014 r. 
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uzależnione było od stopnia awansu zawodowego. Nie można też było zwiększyć liczby 
godzin zajęć specjalistycznych dla dziecka ze względu na higienę pracy. Uczniowie 
z orzeczeniami byli wyposażeni w bezpłatne podręczniki i pomoce dydaktyczne.  
Dyrektor wyjaśniła, iż planowanie kosztów uzależnione było od daty wpływu orzeczenia 
do szkoły. Orzeczenie dostarczone do 30 września było podstawą do planowania 
zwiększonej subwencji poprzez umieszczenie uczniów w SIO. Natomiast realizacja zaleceń 
z orzeczeń wpływających po tym terminie finansowana była przez Gminę Miechów. 
Nie sporządzano zestawienia kosztów realizacji działań zaplanowanych w IPET. 
Koszty realizowane były w wysokości nieprzekraczającej subwencji otrzymanej od organu 
prowadzącego. Środki przekazane w ramach subwencji były wystarczające, dlatego też 
szkoła nie pozyskiwała środków zewnętrznych na realizację wsparcia kształcenia 
specjalnego.  

 (dowód: akta kontroli str. 236-240) 

Dane o liczbie uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do Szkoły oraz stopniu 
i rodzaju ich niepełnosprawności wykazane w SIO były zgodne z dokumentami źródłowymi. 
 W Szkole obowiązywała Polityka Bezpieczeństwa Informacji Szkoły oraz Instrukcja 
Zarządzania Systemem Informatycznym14, gdzie określono m.in. zasady udzielania dostępu 
do danych osobowych, udostępniania i powierzania danych osobowych oraz zasady 
bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.  
Dokumenty z danymi wrażliwymi (orzeczenia, IPET, wielospecjalistyczne oceny 
funkcjonowania uczniów) przechowywane były w pomieszczeniu sekretariatu, w szafie 
zamykanej na klucz. Dostęp do szafy posiadały dwie upoważnione osoby. Szkoła posiadała 
monitoring zewnętrzny.   

Nauczyciele, specjaliści biorący udział w kształceniu uczniów z orzeczeniami o potrzebie 
kształcenia specjalnego złożyli oświadczenia o zapoznaniu się z przepisami prawa 
dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz zostali upoważnieni przez Dyrektora Szkoły 
do przetwarzania danych w zakresie orzeczeń i opinii z poradni psychologiczno-
pedagogicznych.   

 (dowód: akta kontroli, str. 143-156) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następującą nieprawidłowość: 

Zatrudniony od roku szkolnego 2016/2017 nauczyciel współorganizujący kształcenie 
specjalne (nauczyciel wspomagający) w klasie integracyjnej nie posiadał kwalifikacji, 
o których mowa w § 7 ust. 1 rozporządzenia o kształceniu specjalnym z 2015 r. do realizacji 
zadań wskazanych w § 7 ust. 4 tego rozporządzenia.15 Do klasy integracyjnej uczęszczały 
dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Kwalifikacje nauczyciela zostały 
zakwestionowane przez kontrolę Kuratorium Oświaty w Krakowie we wrześniu 2016 r. 
Kontrola sprawdzająca Kuratorium Oświaty stwierdziła, iż od roku szkolnego 2017/2018 
nauczyciel klasy III posiadający kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej, będzie 
realizować pensum dydaktyczne jako nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne 
w klasie II  (klasa integracyjna). 

Dyrektor wyjaśniła, iż od następnego roku szkolnego 2017/2018 na stanowisku nauczyciela 
współorganizującego kształcenie integracyjne zatrudniony będzie pedagog specjalny.  

(dowód: akta kontroli, str. 112-113, 212-219, 237-238) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
zapewnienie warunków organizacyjnych i finansowych do realizacji kształcenia specjalnego.  

 

                                                      
14 Wprowadzone Zarządzeniem nr 23 Dyrektora Szkoły z dnia 3 grudnia 2014 r. 
15 Nauczyciel posiadał dyplom ukończenia studiów wyższych zawodowych na kierunku pedagogika o specjalności pedagogika 
opiekuńczo-wychowawcza z arteterapią, dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku pedagogika o specjalności 
pedagogika społeczno-opiekuńczą, dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie pedagogiki osób 
z niepełnosprawnością intelektualną oraz  dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie pedagogiki 
wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Kwalifikacje nauczyciela zostały zakwestionowane przez kontrolę Kuratorium Oświaty 
w Krakowie, w związku z faktem, iż do klasy integracyjnej uczęszczały dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności. 
Zgodnie z zalecenia pokontrolnymi nauczyciel wspomagający powinien posiadać kwalifikacje w zakresie pedagogiki 
specjalnej.     

Ustalone  
nieprawidłowości 
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3. Realizacja działań w zakresie wsparcia kształcenia specjalnego 

W całym kontrolowanym okresie dla wszystkich uczniów z orzeczeniem zajęcia 
rewalidacyjne były zaplanowane i zrealizowane w wymiarze 2 godzin (po 60 minut) 
tygodniowo. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w roku szkolnym 2015/2016 zaplanowano 
i zrealizowano dla jednego ucznia, a w roku szkolnym 2016/2017 dla dwóch uczniów 
w wymiarze po 1 godzinie raz na 2 tygodnie. Zajęcia logopedyczne w roku szkolnym 
2015/2016 zaplanowano i zrealizowano dla jednego ucznia, a w roku szkolnym 2016/2017 
dla czterech uczniów w wymiarze 1 godziny tygodniowo (60 minut). Zajęcia edukacyjno-
wyrównawcze w latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 zaplanowano i zrealizowano dla 
jednego ucznia, a w roku szkolnym 2016/2017 zaplanowano i zrealizowano dla pięciu 
uczniów w wymiarze 1 godziny tygodniowo. W kontrolowanym okresie jeden uczeń 
ukończył I etap edukacyjny. Zaplanowany wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla tego 
ucznia (dla całego etapu edukacyjnego) wyniósł 216 godzin, przekraczając minimalny 
wymiar godzin wskazany w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z 27 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.16  

Nie zrealizowano wszystkich zaplanowanych godzin zajęć specjalistycznych. Przyczyną 
niezrealizowania wszystkich zajęć były nieobecności uczniów w szkole, uroczystości 
szkolne, wycieczki i wyjścia klasowe.  

Zajęcia specjalistyczne planowano i realizowano przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych 
lub po ich zakończeniu bądź po zakończeniu dodatkowych zajęć pozalekcyjnych 
(maksymalnie jedna godzina lekcyjna), tak by zapewnić prawidłową higienę pracy.  

 (dowód: akta kontroli str. 69-97, 157-170, 237-238) 

Prowadzący zajęcia rewalidacyjne opracowali na dany rok szkolny indywidualny program 
pracy z uczniem. Opracowane programy rewalidacyjne były dostosowane do potrzeb 
ucznia. Zapisy w dziennikach zajęć rewalidacyjnych świadczyły, że zajęcia nie służyły 
uzupełnianiu braków w wiadomościach. Zagadnienia poruszane na zajęciach były zgodne 
z indywidualnym planem rewalidacji np. realizowano wyznaczone cele edukacyjne 
i terapeutyczne. Przykładowo dla ucznia autystycznego zajęcia rewalidacyjne obejmowały 
usprawnienie motoryki małej, utrzymanie i wzmacnianie pozytywnego kontaktu 
emocjonalnego, kształtowanie umiejętności porozumiewania się z otoczeniem, rozwijanie 
umiejętności społecznych, usprawnianie umiejętności koncentracji uwagi. Dodatkowo dla 
ucznia z autyzmem realizowano zajęcia z arteterapii, zgodnie z planem arteterapii 
opracowanym specjalnie dla tego ucznia. Natomiast dla uczniów słabosłyszących zajęcia 
rewalidacyjne miały na celu m.in. kształtowanie analizy i syntezy słuchowej, rozwijanie 
umiejętności słuchania innych, podnoszenie motywacji do pokonywania trudności.  
Realizacja zajęć logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych odbywała się zgodnie 
z planami opracowanymi przez prowadzących te zajęcia.  

Ponadto uczniowie poza przydzielonymi im przez Dyrektora Szkoły formami wsparcia 
w zależności od potrzeb korzystali z pomocy pedagoga i psychologa.  

(dowód: akta kontroli str. 69-97) 

We wszystkich badanych przypadkach zaplanowano w IPET (zgodnie z orzeczeniem 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej) spotkania i informowanie rodziców ucznia 
o postępach, problemach, zasadach pracy lub sposobach pracy z dzieckiem w domu. 
Ponadto rodzice byli zapoznawani z zeszytem obserwacji dziecka17 w trakcie spotkań 
indywidualnych ze specjalistami prowadzącymi zajęcia i przez wychowawców klas w trakcie 
zebrań z rodzicami i rozmów indywidualnych. 

(dowód: akta kontroli, str. 60-97,171-175) 

Dla badanych siedmiu uczniów stwierdzono, że we wszystkich przypadkach planowano 
i realizowano współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i poradniami 
specjalistycznymi w zakresie konsultacji nauczycieli celem dostosowania działań 
edukacyjnych do aktualnej diagnozy psychologiczno-pedagogicznej dziecka, jak również 
w zależności od potrzeb w ramach rozwiązywania problemów zgłaszanych przez rodziców 

                                                      
16 Dz. U. poz. 204 ze zm. 
17 Zeszyty obserwacji prowadzone były przede wszystkim w celu odnotowywania zachowań dziecka w różnych sytuacjach.  
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i nauczycieli. Szkoła współpracowała również z placówkami doskonalenia nauczycieli 
w zakresie samokształcenia i doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli biorących udział 
w kształceniu specjalnym.  

(dowód: akta kontroli, str. 60-68) 

Szkoła zapewniła uczniom objętym kształceniem specjalnym warunki do nauki, sprzęt 
specjalistyczny oraz środki dydaktyczne odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby 
rozwojowe dziecka. Sale lekcyjne oraz pomieszczenia wykorzystywane do prowadzenia 
zajęć specjalistycznych miały stosowną powierzchnię, oświetlenie oraz wyposażenie. 
Na wyposażeniu Szkoły do prowadzenia zajęć specjalistycznych były różnego typu pomoce 
i materiały dydaktyczne.  

 (dowód: akta kontroli str. 100-107, 171-173, 202-210) 

Szkoła zapewniła uczniom objętym kształceniem specjalnym integrację ze środowiskiem 
rówieśniczym. Uczniowie uczestniczyli w wycieczkach klasowych, wyjazdach do kina, 
teatru, wyjściach klasy poza teren szkoły oraz w uroczystościach szkolnych.  

(dowód: akta kontroli str. 171-173, 175-191) 

 
NIK ocenia pozytywnie realizację zaplanowanych działań w zakresie wsparcia kształcenia 
specjalnego.  
 

4. Nadzór, monitorowanie i ewaluacja procesu wspierania 
kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  

W całym kontrolowanym okresie Szkoła dokonywała dwukrotnie w ciągu każdego roku 
szkolnego wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania uczniów z orzeczeniami o potrzebie 
kształcenia specjalnego, dla których opracowano IPET. Ocena była dokonywana przez 
zespół nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z danym uczniem na koniec 
każdego semestru. Rodzice uczniów informowani byli o wynikach wielospecjalistycznej 
oceny funkcjonowania ucznia na zebraniach na koniec każdego semestru. 
Wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia opracowana była w oparciu o ocenę 
efektywności udzielonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, tj. działań w zakresie zajęć 
specjalistycznych (badanie poprawy umiejętności, funkcjonowania ucznia w stosunku do 
wstępnej diagnozy) oraz działań dydaktyczno-wyrównawczych (badanie poziomu 
opanowania wiadomości i umiejętności wynikających z realizowanego programu 
nauczania). Oceniano miedzy innymi poczynione postępy pod kątem ich poziomu, 
adekwatności udzielonych form wsparcia i zastosowanym metod. Ocena zawierała także 
zalecenia do dalszej pracy. We wszystkich siedmiu przypadkach zalecano kontynuację 
działań zaplanowanych w IPET. Modyfikacja IPET miała miejsce w jednym przypadku - 
uczeń w roku szkolnym 2014/2015 brał udział w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, 
natomiast od roku szkolnego 2015/2016 nie wymagał już takiej  formy wsparcia.  

W kontrolowanym okresie Szkoła nie przeprowadzała badań poziomu satysfakcji wśród 
rodziców i nauczycieli w zakresie udzielonych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

(dowód: akta kontroli str. 69-97, 239-240) 

W badanym okresie nie wystąpiły sytuacje odroczenia realizacji obowiązku szkolnego lub 
przedłużenia etapu edukacyjnego dla uczniów z niepełnosprawnością. 

(dowód: akta kontroli, str. 211) 

Plany nadzoru pedagogicznego w szkole podstawowej na lata szkolne 2014/15, 2015/16 
i 2016/17 uchwalono terminowo na posiedzeniach rad pedagogicznych. Wyniki i wnioski 
ze sprawowanego nadzoru przedstawiono na posiedzeniach rad pedagogicznych 
W planach tych założono m.in. kontrolę realizacji zaleceń opinii i orzeczeń Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznych, ewaluację wewnętrzną Szkoła wspomaga rozwój uczniów 
z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.  Ponadto w ramach nadzoru pedagogicznego 
w kontrolowanym okresie zaplanowano i zrealizowano łącznie 24 hospitacje zajęć 
dotyczących kształcenia specjalnego. We wnioskach z hospitacji wskazano m.in., że należy 
zadbać o: uwzględnienie realizacji zaleceń orzeczeń na zajęciach szkolnych, właściwą 
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organizację oraz właściwą higienę zajęć poprzez organizowanie gimnastyki śródlekcyjnej. 
Natomiast ewaluacja wewnętrzna wykazała, iż udzielono wsparcia wszystkim uczniom 
z opiniami i orzeczeniami zgodnie z zaleceniami, dostosowano wymagania edukacyjne 
wynikające z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych 
i edukacyjnych uczniów, zorganizowano zajęcia wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, 
nauczanie indywidualne, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia z arteterapii. W ramach wniosków 
z ewaluacji wskazano m.in.: 
− prowadzone przez Szkołę rozpoznanie potrzeb edukacyjnych i możliwości 

psychofizycznych uczniów pozwala zorganizować pomoc także tym uczniom, których 
rodzice nie wykazywali zainteresowania pogłębioną diagnozą problemów dziecka; 

− potrzebę rozszerzanie doskonalenia zawodowego nauczycieli o formy zapewniające im 
nabycie umiejętności pracy z uczniami z nieznanymi dotąd problemami (dziecko 
autystyczne).  

Ewaluacja wykazała również, iż podczas organizacji kształcenia specjalnego wystąpiły 
trudności związane z zatrudnieniem specjalistów (brak zainteresowania ofertą pracy). 

(dowód: akta kontroli, str. 171-173, 192-201) 

W kontrolowanym okresie Kuratorium Oświaty w Krakowie przeprowadziło trzy kontrole 
w zakresie przestrzegania przepisów organizacji kształcenia specjalnego. W wyniku kontroli 
przeprowadzonej  dniu 30 września 2016 r. stwierdzono m.in., iż w oddziale integracyjnym 
od 1 września 2016 r. w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego uczniów 
niepełnosprawnych zatrudniona została osoba nieposiadająca kwalifikacji w zakresie 
pedagogiki specjalnej. Kontrola nie zakwestionowała kwalifikacji nauczycieli prowadzących 
zajęcia rewalidacyjne z uczniami niepełnosprawnymi. W ramach zaleceń pokontrolnych 
wskazano by w oddziałach integracyjnych, w celu współorganizowania kształcenia 
integracyjnego, zatrudniani byli nauczyciele posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki 
specjalnej z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie 
kształcenia specjalnego, zgodnie z przepisem § 7 ust. 1 rozporządzenia o kształceniu 
specjalnym z 2015 r. W dniu 1 marca 2017 r. Kuratorium przeprowadziło kontrolę realizacji 
ww. zaleceń pokontrolnych. W kwestii wymagań kwalifikacyjnych nauczyciela 
współorganizującego kształcenie integracyjne stwierdzono, iż zostanie one wdrożone 
od roku szkolnego 2017/2018 w ten sposób, że nauczyciel klasy III posiadający kwalifikacje 
z zakresu pedagogiki specjalnej, będzie realizować pensum dydaktyczne jako nauczyciel 
współorganizujący kształcenie integracyjne w klasie IIa (klasa integracyjna). 
Kolejna kontrola dotyczyła realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielonej 
uczniowi z orzeczeniem z uwagi na autyzm. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości 

(dowód: akta kontroli, str. 212-226) 

Nauczyciele, którzy w latach szkolnych 2014/15 – 2016/17 prowadzili najwięcej zajęć 
(w tym zajęć rewalidacyjnych z uczniami wymagającymi kształcenia specjalnego) wyjaśnili, 
iż ich zdaniem działania Szkoły w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-
pedagogicznej dają konkretne rezultaty. Uczniowie objęci kształceniem specjalnym poczynili 
widoczne postępy w sferze edukacyjnej, jak i ogólnorozwojowej. Jeden z nauczycieli 
wskazał, iż zasadnym byłoby zwiększenia liczby zajęć z psychologiem. Nauczyciele nie 
dostrzegali utrudnień w realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia 
specjalnego. W kwestii zagrożeń w edukacji włączającej większość nauczycieli również nie 
dostrzegała takich zagrożeń, jeden wskazał brak możliwości poświęcenia takiej samej 
uwagi wszystkim uczniom w klasie. Wszyscy nauczyciele ocenili pozytywnie edukację 
włączającą. Jako pozytywne aspekty wskazali, iż w przypadku edukacji włączającej 
korzystają zarówno uczniowie zdrowi (nauka tolerancji, empatii, właściwych zachowań 
i pomocy dzieciom niepełnosprawnym), jak i uczniowie z dysfunkcjami (integracja, rozwój 
społeczny, udział w zajęciach rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych, edukacyjno-
wyrównawczych).  

 (dowód: akta kontroli, str. 227-234) 
 
NIK ocenia pozytywnie nadzór, monitorowanie oraz ewaluację procesu wsparcia kształcenia 
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 
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IV. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli18 
kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie 
umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego 
przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do Dyrektora Delegatury NIK w Krakowie. 

W związku z działaniami podjętymi w toku kontroli w sprawie stwierdzonych 
nieprawidłowości, Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag i wniosków pokontrolnych 
oraz nie oczekuje informacji, o której mowa w art. 62 ustawy o NIK. 

 

Kraków, dnia 14 czerwca 2017 r. 

 
 Najwyższa Izba Kontroli 
 Delegatura w Krakowie 

Kontroler 
 

z up. 

Marcin Kopeć 
Wicedyrektor 

Anna Stochel-Łukasińska 
Specjalista kontroli państwowej 

 

 

                                                      
18 Dz. U. z 2017 r., poz.524 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


